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Lei nº 10.520/2002. A defesa prévia e documentos (certidões, declarações) deverão ser
enviadas, exclusivamente para o endereço eletrônico "notifica@ufpr.br" . Caso a empresa
necessite do acesso ao processo na sua integralidade, solicite-o através do e-mail
"notifica@ufpr.br" .

2.1 Período: as inscrições, de forma presencial, estarão abertas no período
indicado no Cronograma (Anexo 1), nas Secretarias das Diretorias dos Centros
Acadêmicos para os quais se destinam os concursos, nos endereços e horários de
funcionamento da Unidade Acadêmica indicados no Anexo 2.
2.2 Admitir-se-á inscrição por procuração, por instrumento público ou
particular, este com a firma reconhecida do outorgante, acompanhada de cópias
autenticadas dos comprovantes de identidade do candidato e de seu procurador.
2.3 Admitir-se-á inscrição por via postal endereçada às Diretorias dos
Centros Acadêmicos (endereços constantes no Anexo 2), por correspondência registrada
e com aviso de recebimento, no período constante do Cronograma (Anexo 1), e
recebida pela Diretoria do Centro para o qual se destina o concurso até 05 (cinco) dias
após a data de encerramento das inscrições.
2.4 Admitir-se-á a participação de candidato com doutorado obtido no
exterior com reconhecimento ou revalidação pendentes, desde que requeridos até a
data da inscrição.
2.5 O candidato inscrito em razão do item 2.4, caso aprovado e classificado
no concurso, deverá apresentar os diplomas da titulação acadêmica exigida no perfil do
candidato (Anexo 2), devidamente reconhecidos ou revalidados, sob pena de
eliminação por se tratar de condição para a nomeação ao cargo de Magistério Superior
em concurso.
2.6 Decorrido o prazo de inscrição sem que haja candidatos inscritos, este
prazo será automaticamente prorrogado por mais 90 (noventa) dias.
2.7 É de responsabilidade exclusiva do candidato as informações e
documentos por ele fornecidos para a inscrição, os quais não poderão ser alterados ou
complementados, em hipótese alguma ou a qualquer título, bem como, em se tratando
de inscrição por via postal, o envio nos prazo e forma exigíveis neste Edital, não
cabendo responsabilidade à Universidade por extravio ou atraso no recebimento.
2.8 São documentos obrigatórios para instruir o requerimento de inscrição,
disponível na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento, firmado pelo candidato ou seu procurador, em envelope lacrado:
a) cópia autenticada dos Diplomas de Pós-graduação e Graduação,
apresentados cumulativamente (conforme titulação acadêmica exigida no perfil do
candidato constante no Anexo 2), devidamente revalidados ou reconhecidos, se obtidos
no exterior, ou comprovante de requerimento de revalidação ou reconhecimento com
data anterior à inscrição.
Na cópia autenticada do diploma de doutorado, deve-se constar a data da
obtenção do título de doutor;
b) cópia autenticada de comprovante oficial de identidade;
c) cópia autenticada do cadastro de pessoa física (CPF);
d) se estrangeiro, cópia autenticada do Passaporte ou de Cédula de
Identidade de Estrangeiro;
e) 01 (uma) cópia impressa e 4 (quatro) cópias em meio digital (mídia não
regravável), em formato pdf, do Curriculum Vitae comprovado, com a experiência
acadêmica e profissional, formatado e numerado na mesma sequência da tabela de
pontuação para julgamento de títulos constante em Edital Complementar publicado na
página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento,
sendo de responsabilidade do candidato o enquadramento dos componentes de seu
currículo nos itens da referida tabela. Não será aceito o currículo Lattes ou a simples
juntada de documentos comprobatórios.
f) comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição ou da homologação da
Isenção da Taxa de Inscrição;
g) cópia de comprovante de residência para recebimento de
correspondência ou declaração de residência disponível na página eletrônica
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento;
h) 01 (uma) cópia impressa e 04 (quatro) cópias em meio digital (mídia não
regravável), em formato pdf, de Memorial de Atividades com até 20 (vinte) páginas,
descrevendo as atividades científicas, artísticas, culturais, acadêmicas e profissionais do
candidato conforme especificado nas informações complementares a este edital;
i) 01 (uma) cópia impressa e 04 (quatro) cópias em meio digital (mídia não
regravável) em formato pdf, do Projeto de Pesquisa conforme especificado nas
informações complementares a este edital;
j) em se tratando de Portador de Deficiência, comprovação da condição de
deficiente através de laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), e a provável causa
de deficiência. O laudo deverá conter assinatura e carimbo do signatário com o
número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM);
l) em se tratando de concorrente Negro, declaração desta condição, de
acordo com o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE (artigo 2º da Lei nº 12.990/2014).
2.9 São vedadas inscrições condicionais e a juntada posterior de
documentos.
2.10 Os documentos comprobatórios do Curriculum Vitae emitidos em
idioma estrangeiro, deverão ser acompanhados de tradução para a Língua Portuguesa,
realizada por tradutor oficial, dispensável em relação a teses de doutorado,
dissertações de mestrado, artigos e livros publicados nas Línguas Inglesa ou
Espanhola.
2.11 Será exigida cópia completa digitalizada ou impressa dos trabalhos
produzidos, inclusive os realizados em co-autoria. Os trabalhos aceitos para publicação
deverão ser acompanhados da cópia da carta de aceitação da revista ou editora. Não
serão aceitos trabalhos apenas submetidos aos editores ou em preparação.
2.12 A Universidade Federal de Pernambuco não se responsabiliza por
extravio ou atraso no recebimento de documentos enviados pela via postal.
3. TAXA DE INSCRIÇÃO, VALOR E PAGAMENTO
3.1 A Taxa de Inscrição, de R$ 300,00 (trezentos reais), deve ser paga
exclusivamente, no Banco do Brasil até às 16h no prazo estabelecido no Anexo 1,
através de Guia de Recolhimento da União (GRU/SIMPLES) disponível no endereço
eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
3.2 Será indeferida a inscrição quando da divergência entre o valor pago na
GRU/SIMPLES e o constante no item 3.1.
3.3 Não serão admitidos como prova de pagamento da Taxa de Inscrição
comprovantes de agendamento de pagamento perante instituições financeiras.
3.4 Não haverá devolução do valor da Taxa de Inscrição, exceto por
cancelamento do certame por conveniência da Administração.
4. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1 É isento do pagamento da Taxa de Inscrição o candidato amparado
pelos Decretos nº 6.593/2008 e nº 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018.
4.2 O prazo para requerimento da isenção do pagamento da Taxa de
Inscrição é estabelecido no Cronograma do concurso (Anexo 1).
4.3 Para se habilitar à isenção o candidato deverá:
a) ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135/2007;
b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.135/2007; ou
c) ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério
da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018.
4.4 Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado
pelo Decreto nº 6.593/2008 e pelo Decreto nº 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018
deverá preencher, no prazo previsto no Cronograma (Anexo 1), o requerimento
disponível no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursosem-andamento.
4.5 Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado
pela Lei nº 13.656/2018 deverá instruir o seu requerimento com atestado ou laudo
emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no
Conselho Regional de Medicina que comprove que o candidato efetuou a doação de
medula óssea, com a data da realização de doação.

Cutitiba-PR, 5 de Junho de 2019
DANIELLE RIBEIRO GEFUNI
Administrador

HOSPITAL DE CLÍNICAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/04/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de sistema registro de preços, com
vigência de doze meses, para aquisição parcelada, conforme necessidade de itens para exames
de imunofenotipagem (anticorpo monoclonal e outros). O objeto atenderá o Complexo
Hospital de Clínicas da UFPR, conforme especificações detalhadas em edital e anexos.
TANIA MARA ZIOLKOSKI
Presidente da Comissão de Licitação
(SIDEC - 05/06/2019) 153808-15232-2019NE800003
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2019 - UASG 153808
Nº Processo: 702025/2019-91. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de inspeção de segurança em geradores de vapor (caldeiras).. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 06/06/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua General Carneiro, 181, Alto
da Glória - Curitiba/PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153808-5-00077-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 06/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 18/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
TANIA MARA ZIOLKOSKI
Pregoeira
(SIASGnet - 05/06/2019) 153808-15232-2019NE800003
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2019 - UASG 153808
Nº Processo: 703924/2019-10. Objeto: Implantação de sistema registro de preços, com vigência
de doze meses para aquisição parcelada, conforme necessidade, de lixeiras de vários tamanhos
e carros coletores (lixeiras para descarte e outros). O objeto atenderá o Complexo Hospital de
Clínicas da UFPR, conforme especificações detalhadas em edital e anexos.. Total de Itens
Licitados: 12. Edital: 06/06/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua General Carneiro, 181,
Alto da Glória - Curitiba/PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153808-5-000932019. Entrega das Propostas: a partir de 06/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 19/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
TANIA MARA ZIOLKOSKI
Pregoeira
(SIASGnet - 05/06/2019) 153808-15232-2019NE800003

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 26/2019
Processo: 23075.033329/2018-16
Partícipes: Universidade Federal do Paraná - UFPR; Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior - SETI. Resumo do Objeto: LabMóvel e GLOBE contra o Aedes
aegypti no litoral do
Paraná. Valor: R$ 82.500,00. Vigência do Acordo: 17/04/2019 a 17/08/2020. Data de Assinatura:
17/04/2019. Assinam: Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor - UFPR, Aldo Nelson Bona - SETI.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 153080
Nº Processo: 23536001210201729.
PREGÃO SRP Nº 49/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.CNPJ
Contratado: 05039025000112. Contratado : NEUZA DE MELO SOBRINHO -.Objeto: Serviço
especializado de instalação, gestão e manutenção de sistema de alimentação de potência
ininterrupta, incluindo equipamentos e fornecimento de serviços de montagem de
infraestrutura elétrica, coberto por assistência técnica e montagem de toda infraestrutura
elétrica necessária para o pleno funcionamento das UPS'S e alimentação das cargas para
atender o HC/UFPE. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, atualizada .Vigência: 26/04/2019 a
25/04/2020. Valor Total: R$487.800,00. Fonte: 6153000300 - 2019NE800593. Data de
Assinatura: 15/02/2019.
(SICON - 05/06/2019) 153409-15233-2019NE800008
EDITAL Nº 53, DE 4 DE JUNHO DE 2019
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com fundamento
nas Leis nº 8.112/1990, 12.772/2012, 12.863/2013 e 13.235/2016; nos Decretos nº
6.097/2007 e 9.739/2019; nas Resoluções nº 05/2014 e 07/2019 do Conselho
Universitário; e na Portaria nº 159/2014, do Ministério do Planejamento; torna público
que estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, para
provimento de cargos isolados de Professor Titular-Livre do Magistério Superior.
1. REGIME JURÍDICO, VAGAS, REMUNERAÇÃO, ATRIBUIÇÕES DO CARGO,
REQUISITOS E LOTAÇÃO
1.1 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais, previsto na Lei nº 8.112/1990.
1.2 As vagas ofertadas, constantes do Anexo 2, são para a classe de
Professor Titular-Livre, sob regime de trabalho de Dedicação Exclusiva - DE.
1.3. Remuneração, segundo as Leis n.ºs 12.772/2012 e 13.235/2016, de R$
20.155,36 mensais, na classe de professor Titular-Livre da Carreira de Magistério
Superior, em regime de trabalho de dedicação exclusiva - DE.
1.4 Atribuições do Cargo: atuação acadêmica no desenvolvimento e
fortalecimento de competências e alcance de excelência na pesquisa, ensino, extensão
e administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com lotação em
Centro Acadêmico para o qual o candidato prestar o concurso (Anexo 2), obedecidos
os horários de funcionamento da respectiva Unidade Acadêmica.
1.5 Como requisito para a investidura no cargo, será exigido que o
candidato seja detentor do título de Doutor há pelo menos 10 (dez) anos, na área de
conhecimento do concurso, na data da posse.
2. DAS INSCRIÇÕES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019060600078

Nº 108, quinta-feira, 6 de junho de 2019
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

